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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนารูปแบบและวิธีการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนขม้ินพิทยาสรรพ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ตามกรอบบริหารงานท้ัง 4 ดาน 
ภายใตกลยุทธในการพัฒนาคือ 1) การศึกษาดูงาน 2) การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน ไดแก
กิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยภมิูปญญาทองถ่ิน และการประชาสัมพันธ ซ่ึงใชระเบียบ
วิธีการวิจัย และพัฒนา (Research and Development) โดยประยุกตใชกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ เคมมิส และแมคแท็กการท (Kemmis and 
McTaggart) มาเปนกระบวนการดําเนินการ ซ่ึงมี 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัต ิ
(Action) การสังเกต (Observation) และการสะทอนผล (Reflection) โดยมีกลุมผูรวมวิจัย 
(Research Participants) จํานวน 81 คน กลุมผูใหขอมูลจํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสัมภาษณการศึกษาดูงาน แบบสัมภาษณการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูโดยภูมิปญญาทองถ่ิน แบบสัมภาษณการประชาสัมพันธ แบบประเมินการจัดการเรียนรู 
โดยภูมิปญญาทองถ่ิน การตรวจสอบขอมูลใชเทคนิคการตรวจสอบขอมูลแบบหลายมิติ (Triangulation 
Technique) และนําเสนอผลการวิจัยโดยวิธีการบรรยาย 

ผลการวิจัยพบวา การพัฒนารูปแบบและวิธีการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาโดยใช
กลยุทธการประชุมปฏิบัติการ และการสนทนากลุม เพ่ือรวมกันกําหนดแนวทางในการดําเนินกิจกรรม 
การจัดหาวิทยากรในการจัดการศึกษา และสนับสนุนแหลงการเรียนรูหลังการพัฒนา สงผลใหกลุมผูรวม
ศึกษามีความรูความเขาใจ ใหความรวมมือในการเปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียนในหองเรียน การ
สนับสนุนแหลงการเรียนรูนอกโรงเรียน สามารถเปนวิทยากรท่ีมีความพรอมในการใหการศึกษาแก
นักเรียนเปนอยางดี ทําใหชุมชนเห็นความสําคัญ อยากเขามามีสวนรวมในการใหการศึกษาแกนักเรียน 
และสนับสนุนอยางเต็มท่ีแกนักเรียน ในเรื่องแหลงการเรียนรูนอกโรงเรียน ทําใหเกิดความรวมมือ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนดียิ่งข้ึน ชุมชนไดรับรูขาวสารการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนอยางท่ัวถึง
และมีสวนรวมอยางเหมาะสมสนองความตองการของผูเรียนไดอยางหลากหลาย เกิดประสบการณตรง
ในการใหการศึกษาแกนักเรียน และสรุปผลการดําเนินการของสถานศึกษา โดยเฉพาะดานการสงเสริม
สนับสนุนดานวิชาการ ซ่ึงทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเก่ียวกับสภาพ
ปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมสนับสนุนการจัดหาแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 
ใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน ตลอดท้ัง การจัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษา การมีสวนรวม
โดยออม โดยการสนับสนุนและสงเสริมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ซ่ึงในการมีสวนรวมดังกลาวสงผลใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปและสอดคลองกับ
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 



โดยสรุป รูปแบบและวิธีการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขม้ินพิทยา 
สรรพ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ โดยใชกลยุทธในการพัฒนาคือ การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู โดยภูมิปญญาทองถ่ิน และการประชาสัมพันธทําใหชุมชน และโรงเรียนไดเกิดการพัฒนา 
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดดียิ่งข้ึน โดยชุมชนไดตระหนักถึงการมีสวนรวมและเขาใจบทบาท
ของตนเองในการมีสวนรวมจัดการศึกษา ตลอดท้ังเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกับทาง
โรงเรียน ทําใหไดรับความรวมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษาทําใหบุตรหลานของชุมชนไดเกิดการ
พัฒนาดานการศึกษามากยิ่งข้ึน 
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Abstract 

This research aimed to develop the format and method of the community 
participation on educational management of Khaminpittayasan School, Muang district, 
Kalasin province. The format and method were developed with administrative 
framework of four main sections on observation projects and the activities of 
community participation (indigenous learning and public relations) by using Research 
and Development method. Kemmis and McTaggart action research was applied to this 
research, which was called PAOR (Planning, Action, Observation and Reflection). The 
research participants were 81 persons and 30 informative persons. The research 
instruments were observation interview, indigenous learning interview, public relations 
interview, and indigenous learning evaluation form. The data were checked by using 
Triangulation technique and presented by description. 

The research result could be concluded that the format and method 
development for proceeding the activities, learning with the lecturers and learning 
resources development resulted to the research participants in knowledge, 
participation with lecturers and supporting the development of learning resources. The 
community participated the learning and supporting the development of learning 
resources which made the better relationship between the school and community on 
public relations. The students had learnt by direct experiences. The result supported 
the school on academic management in school curriculum development, community 
development, indigenous learning resources development and indirect participation in 
learning process supporting. It effected to the school which related with National 
Education Act, B.E. 2542 (2nd edition, B.E. 2545). 

 In conclusion, this research effected the development of learning 
management on community awareness toward the participation and relationship with 
the school which could help the children in the community in better learning 
development. 
 

 


